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Soru 6)Şekil 2’ye göre dış ticaret dengesi E
noktasında iken dış ticaret hacmi ne kadardır?
d)12000
Soru 7)Şekil 3’de denge E noktasından F noktasına
gelmiş ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
c)Bilgisayar üreten ülke küçük ülkedir
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Soru 8)Şekil 3’e göre büyük ülke analizinde dış
ticaret hadleri ne kadar değişmiştir?
e)0,05
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Soru 9)Şekil 3’e göre küçük ülke analizinde dış
ticaret hacminde ne kadar azalma olur?
c)6000
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Soru 10)Şekil 3’e göre denge noktasının E’den
G’ye geldiğini kabul edersek, aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
d)Bilgisayar ihracatçısı ülkenin refahı olumsuz
etkilenir
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Soru 12)Önemsiz olmanın önemi teorisine göre
aşağıdakilerden hangisi küçük ülkenin ürettiği
malın özelliğini yansıtır?
d)ikamesi olmayan bir maldır
Soru 13)Türkiye ile Çin arasındaki oyuncak
ticaretin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
b)Fiyat farklılıkları
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Soru 11)Şekil 3’e göre teklif eğrisi A’dan H’a
gelirse, bu kaymanın nedeni aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a)Bilgisayar üreticisi işçilerin ücreti arttı

Soru 14) Türkiye ile Fransa arasındaki tekstil
ürünleri ticaretin nedeni (örneğin, Türkiye’nin
lacost t-şört ithalatı) aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
e)Mal farklılıkları
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Soru 15)Artık ürün yaratan tek üretim dalının
tarım olduğu, tarımda elde edilen gelirlerin diğer
sınıflara dağıldığı ve yine satın alma gücü olarak
ekonomiye döndüğü görüşü özellikle hangi yıllarda
savunulmuştur?
a)1760-1770 yılları arası
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Soru 16)Klasik dış ticaret teorilerine göre
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
c)Emek ülke içinde tam hereketsizdır
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Soru 1)Şekil 1’e göre kapalı ekonomide fındık üretimi ne kadardır?
c)C
Soru 2) Şekil 1’e göre Açık ekonomi fındık tüketimi ne kadardır?
a)H
Soru 3) Şekil 1’e göre Bilgisayarın dış ticaret haddi kaçtır?
b)0,4
Soru 4) Şekil 1’e göre Dış ticaret hacmi ne kadardır?
b)2000
Soru 5) Şekil 1’e göre açık ekonomide bilgisayar üretimi ne kadardır?
e)Yoktur

Bilgisayar

Soru 17)Şekil 1’e göre kapalı ekonomi şartlarında
marjinal dönüşüm oranı kaçtır?
e)0,8

Soru 18)İhracat fiyat indeksinin ithalat fiyat
indeksine bölündükten sonra ihracat hacim indeksiyle çarpılmasıyla
aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
a)Gelir dış ticaret hadleri
Soru 19)Üretim sürecinde ölçek ekonomileri süreci yaşanırken, açık
ekonomiye geçilirse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d)Üretim tam uzmanlaşma ile sonuçlanır
Soru 20)David Ricardo ve Adam Smith dış ticaret hadlerini tam olarak
belirleyememiştir, neden?
b) analize talebi katmamışlardır

